Uchwała nr 160/XIV/2019
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 28 listopada 2019r.

w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokości
stypendiów sportowych Gminy Miejskiej Ciechanów.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art.31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie
(Dz.U. z 2019 r. poz.1468) uchwala się, co następuje:
§ 1.
Ustanawia się stypendia sportowe dla osób fizycznych za szczególne osiągnięcia sportowe.
§ 2.
Szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów
sportowych o których mowa w § 1, określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ciechanów.
§ 4.
Traci moc uchwała nr 136/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26.11.2015 roku
w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów za wybitne osiągnięcia
sportowe
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA
KRZYSZTOF LESZCZYŃSKI

UZASADNIENIE
Potrzeba podjęcia niniejszej uchwały związana jest z dostosowaniem przepisów
regulaminu przyznawania stypendiów sportowych do obowiązujących przepisów prawnych.
Zmiana podstawy prawnej uchwały i powołanie się w niej również na ustawę o sporcie (Dz.U.
z 2019 r. poz.1468) spowodowała konieczność zmian treści regulaminu w zakresie grupy
odbiorców stypendiów, warunków ich przyznawania oraz wysokości stypendiów przyznanych
dla poszczególnych grup zawodników z uwzględnieniem ich osiągnięć sportowych.

Prezydent Miasta Ciechanów
/ -/ Krzysztof Kosiński

Załącznik do uchwały nr 160/XIV/2019
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 28 listopada 2019r.

Regulamin określający szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania
oraz rodzaje i wysokości stypendiów sportowych Gminy Miejskiej Ciechanów
stypendium sportowego Gminy Miejskiej Ciechanów

§ 1.
1. Prezydent Miasta Ciechanów z inicjatywy własnej lub na wniosek klubu sportowego
przyznaje indywidualne stypendia za szczególne osiągnięcia sportowe.
2. Stypendium może otrzymać zawodnik, który reprezentuje klub sportowy mający
siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów.
3. Stypendium może otrzymać zawodnik biorący udział we współzawodnictwie
sportowym w danej dyscyplinie sportu zgodnie z przepisami odpowiedniego związku
sportowego.
4. Stypendium może otrzymać zawodnik osiągający wysokie wyniki sportowe w
kategoriach: młodzik, kadet, junior młodszy, junior, młodzieżowiec, zgodnie z
Systemem Sportu Młodzieżowego nadzorowanego przez Ministerstwo Sportu i
Turystyki, w dyscyplinach indywidualnych i grach zespołowych oraz poszczególnych
Polskich Związków Sportowych.
§ 2.
1. Stypendium za szczególne osiągnięcia w danym roku może otrzymać zawodnik, który
osiągnął wysoki wynik sportowy w międzynarodowym lub krajowym
współzawodnictwie sportowym w danej kategorii wiekowej, który spełnia jeden z
poniższych warunków:
1) brał udział w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata
lub Europy,
2) zdobył miejsce od I do VIII w Pucharze Europy lub Pucharze Świata,
3) zdobył miejsce od I do III w Mistrzostwach Polski w danej kategorii wiekowej,
4) został powołany do kadry narodowej w uprawianej przez siebie dyscyplinie sportu,
5) zdobył I miejsce w mistrzostwach młodzików objętych systemem
współzawodnictwa,
6) zdobył miejsce od I do IV w Mistrzostwach Polski w przypadku gier zespołowych
oraz brał udział w rozgrywkach I ligowych prowadzonych przez dany Związek.

§ 3.
1. Stypendium przyznawane jest przez Prezydenta Miasta Ciechanów na pisemny
wniosek klubu sportowego w którym zrzeszony jest zawodnik.
2. Do wniosku o przyznanie stypendium sportowego należy dołączyć:
1) dokument potwierdzający osiągnięte wyniki sportowe,
2) dokument potwierdzający powołanie zawodnika do kadry wojewódzkiej lub
narodowej w uprawianej dyscyplinie sportu,
3) inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe w danym roku
kalendarzowym
3. Wniosek wraz z załączoną dokumentacją należy złożyć do 31 grudnia roku
poprzedzającego okres pobierania stypendium.
4. Wzór wniosku stanowi załącznik do regulaminu.
§ 4.
1. Stypendium przyznaje się na okres 1 roku i wypłaca się w 12 transzach płatnych do
końca każdego miesiąca.
2. Wysokość stypendium za osiągnięcia, o których mowa w § 2 ust. 1 wynosi:
1) za osiągnięcia w kategorii młodzik – 200 zł miesięcznie,
2) za osiągnięcia w kategorii kadet i junior młodszy – 250 zł miesięcznie,
3) za osiągnięcia w kategorii junior – 300 zł miesięcznie,
4) za osiągnięcia w kategorii młodzieżowiec – 350 zł miesięcznie
5) za osiągnięcia na najwyższym poziomie współzawodnictwa – 400 zł miesięcznie,
3. W przypadku wybitnych osiągnięć zawodnika dopuszcza się przyznanie stypendium w
wysokości wyższej niż ustalona w ust. 2.
4. Podstawą wypłaty stypendium jest umowa zawarta pomiędzy Prezydentem Miasta
Ciechanów a zawodnikiem, któremu przyznano stypendium lub jego prawnym
opiekunem.
5. Stypendium przyznawane jest ze środków finansowych zagwarantowanych w
budżecie miasta Ciechanów.
§ 5.
1. Stypendium przyznaje Prezydent Miasta po zapoznaniu się z opinią Komisji d.s
udzielania stypendiów sportowych. W skład Komisji powoływanej zarządzeniem
Prezydenta Miasta Ciechanów wchodzi trzech przedstawicieli Prezydenta Miasta oraz
dwie osoby wskazane przez Komisję Sportu Rady Miasta Ciechanów.
2. Prezydent Miasta może przyznać stypendium sportowe w ciągu roku z własnej
inicjatywy, po zapoznaniu się z opinią klubu, w którym zrzeszony jest zawodnik.
3. Prezydent Miasta może zmienić w ciągu roku kwotę przyznanego stypendium na
wniosek klubu sportowego.
4. Wykaz zawodników oraz wysokość przyznanych stypendiów podaje się do publicznej
wiadomości.

§ 6.
1. W trakcie pobierania stypendium zawodnik zobowiązany jest do realizacji programu
przygotowań sportowych i utrzymania poziomu sportowego uzasadniającego
przyznanie stypendium oraz do godnego reprezentowania miasta.
2. Prezydent Miasta Ciechanów cofa przyznane stypendium sportowe dla zawodnika w
następujących przypadkach:
1) przejścia do klubu, którego siedzibą jest inna miejscowość niż miasto Ciechanów,
2) nałożenia kar dyscyplinarnych,
3) przerwania ciągłości treningu z przyczyn innych niż zdrowotne,
a nie będących skutkiem uprawiania sportu,
3. Klub, w którym zrzeszony jest zawodnik otrzymujący stypendium jest zobowiązany
do:
1) przedstawiania na wniosek Prezydenta Miasta Ciechanów bieżących wyników z
realizacji szkolenia sportowego,
2) informowania Prezydenta Miasta Ciechanów o okolicznościach, o których mowa
w ust. 2 najpóźniej w terminie 14 dni od ich wystąpienia.
4. W przypadku niewypełnienia obowiązków, o których mowa w ust 3, Prezydent Miasta
może żądać zwrotu pobranego przez zawodnika stypendium.

Załącznik do Regulaminu będącego załącznikiem
do Uchwały nr 160/XIV/2019
Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 listopada 2019r.

Pieczęć wnioskodawcy

Data…………..

(klubu sportowego)

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego
Imię i nazwisko zawodnika
Adres zamieszkania
PESEL zawodnika
Imię, nazwisko i PESEL
opiekuna prawnego
zawodnika
nr. telefonu i adres e-mail
Numer konta zawodnika
Adres Urzędu Skarbowego do
rozliczenia PIT
Osiągnięcia zawodnika
kwalifikujące do przyznania
stypendium
Pozostałe osiągnięcia
Załączniki

Podpis osoby upoważnionej

